
Om te onthouden 
 
 

! Knollen planten 
26 en 27 april 

! Tent zetten 
25, 28, 29 en 30 april 

! Tent inrichten 
! 2 & 4 mei 
! Darttoernooi Heikant 
!  16 mei 
! Cursus Vormgeving 
! 13 & 20 mei & 3 juni 
! Kamperen jeugdcommissie 
! 4 & 5 juni 
! Beachweekend Schijf 
! 18 & 19 juni 

 
! Toilet wagen Voor iedereen te huren. 

Informatie en reserveringen via John Peeters 
076 597 6626 
 

! Oud ijzerbak De container staat bij op het plein 
bij constructiebedrijf Jacobs. Iedere zaterdag 
ochtend kun je daar terecht van 08:00 tot 12:00 
uur 
 

! https://www.facebook.com en dan zoeken op 
 Buurtschap De Lent              

! https://twitter.com/BSdeLent 
! www.buurtschapdelent.nl  
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Verkeersregelaar worden? 
Voor diverse evenementen hebben wij verkeersregelaars nodig. 
Iedereen kan nu vanuit de Lent verkeersregelaar worden. Lijkt 
het jou leuk om dit te doen? Stuur dan een mail naar 
secretariaat@buurtschapdelent.nl Dan krijg je de uitleg en een 
code om het verkeersrelaarsexamen te maken!  
 
Knollen planten 
Vanwege het natte weer de afgelopen tijd wordt het knollen 
planten verplaatst. Het knollen planten vindt nu plaats op 
dinsdag 26 april vanaf 18.00 uur. Wanneer niet alles op deze 
avond kan worden gedaan zal er tevens op woensdag vanaf 
09.00 uur werk worden verzet op het veld. Ben er dus bij op 
het veld van Jos Vriends. 
 
Tent Bouwen 
Het bouwseizoen is in zicht, de tent wordt gezet! We starten 
aankomende maandag, donderdag en vrijdag om 18.30 uur. 
Zaterdag 30 april starten we om 08.30 uur.  
 
Tent inrichten 
Na de bouw van de tent moeten we eerst een paar dagen 
inrichten om alles op zijn plaats te krijgen. Stroom aanleggen, 
lampen hangen, zaagmachines zetten en natuurlijk de bar op 
zijn plaats manoeuvreren. We willen dit doen op maandag 2 
en woensdag 4 mei. Vele handen maken licht werk dus 
hopelijk tot de 2de of de 4de. 
 
Vormgevercursus 
Dit jaar wordt er een cursus vormgeving gehouden in de tent. 
Deze cursus wordt verzorgd door Ruud Voesenek. De cursus 
vindt plaats op 13 & 20 mei en op 3 juni vanaf 19.00 uur. Je 
hoeft je hiervoor niet op te geven. Dus wil jij (beter) leren 
vormgeven, kom dan gezellig langs op deze avonden! 
 
 
 
 
 
 
 

Kamperen met de jeugdcommissie  
Wij als jeugdcommissie hebben een hele leuke activiteit op de 
planning staan. we gaan kamperen met de lent jeugd! En wel 
op 4 en 5 juni. De kosten zijn 15 euro p.p. en de aanvang is 
om 14:30 en het is tot de volgende dag 11:00. Het is voor de 
schoolverlaters en ouder. We hebben hele leuke activiteiten op 
de planning staan dus schroom niet en geef je op voor 22 mei 
via jc@buurtschapdelent.nl 
 
Darttoernooi BS Klein Zundertse Heikant 
Op tweede pinksterdag, 16 mei is het weer zover. Het jaarlijkse 
darttoernooi van de Heikant. Wil jij de Lent vertegenwoordigen 
tijdens deze gezellige activiteit; mail dan even naar 
lonneke1994@hotmail.com.  
 
Beachweekend (vollybal) Schijf 
Voor het Beachweekend van buurtschap Schijf kun je jezelf 
ook weer opgeven! Deze  weekend vindt plaats op 18 en 19 
juni. Op 19 juni vindt er een volleybaltoernooi plaats. Wil jij 
meestrijden voor de titel? Neem dan contact op met 
sanne.peeters@hotmail.nl 
 
Ontwerpwedstrijd bloemencorso Hongarije 
Een bloemencorsostichting uit Hongarije heeft contact 
opgenomen met Corso Zundert. Zij zijn opzoek naar een 
ontwerp wat kan worden gebouwd voor het Hongaarse Corso. 
Indien jouw ontwerp wordt gebouwd, kun je een reis winnen 
naar het Corso daar en hiermee jouw eigen ontwerpen door de 
Hongaarse straten zien rijden. Heb jij hier interesse in? Neem 
dan even contact op met secretariaat@buurtschapdelent.nl 
voor meer informatie.  
 
WIDKIDK 
Dit jaar spelen we tijdens het gehele bouwseizoen Wie is de 
Kink in de Kabel. Om het spel  zo goed mogelijk mee te 
kunnen doen en natuurlijk uiteindelijk als winnaar uit de bus 
te komen zijn er spelregels opgesteld. Deze zijn te vinden op de 
Facebook, site en zitten in de bijlage van de Flyer mail. Alvast 
heel veel succes en ben overal zoveel mogelijk bij! 


